
ROMÂNIA 

COMUNA  HĂRMĂNEŞTI 

JUDEȚUL  IAȘI 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 33/31.08.2021 

privind aprobarea  organigramei şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Hărmănești, județul Iași  

 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Având în vedere: 

- art. 129, alin. (3), lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. III din O.U.G. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

 - anexa 8, cap II, lit. A, pct. IV – Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică 

locală – din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

- Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

- Legea  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică;  

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 4029/31.08.2021 întocmit de către primarul comunei 

Hărmănești; 

Ținând cont de adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi nr. 8791/13.05.2021 prin care ne comunică 

faptul că numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ-teritorială Hărmănești îl poate avea 

potrivit O.U.G. nr. 63/2010 şi care cuprinde inclusiv funcţiile de primar, viceprimar şi secretar este de 22 

posturi; 

În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

 

PROPUNE ADOPTAREA PREZENTEI HOTĂRÂRI: 

 

 

Art. 1.  Se aprobă transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, 

grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic în inspector, clasa I, grad profesional 

debutant în cadrul Compartimentului asistență socială în cadrul Organigramei și a Statului de funcții al  

aparatului de specialitate al primarului comunei Hărmănești. 

Art. 2. Se aprobă transformarea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad 

profesional superior din cadrul Compartimentului achiziții publice în consilier achiziții publice, clasa I, 

grad profesional debutant în cadrul aceluiași compartiment în cadrul Organigramei și a Statului de funcții 

al  aparatului de specialitate al primarului comunei Hărmănești.. 

Art. 3. Se aprobă transformarea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad 

profesional principal din cadrul Compartimentului contabilitate, cu atribuții de agent fiscal în funcție 

publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul aceluiași compartiment, cu 

atribuții de casier în cadrul Organigramei și a Statului de funcții al  aparatului de specialitate al primarului 

comunei Hărmănești. 

Art. 4. Se aprobă organigrama, numărul de posturi și statul de funcții pentru aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Hărmănești, judeţul Iaşi conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  



Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei, prin 

intermediul aparatului de specialitate din subordine. 

 Art. 6. Secretarul general al comunei Hărmănești va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

Primarului comunei Hărmănești, Agenției Naționale a Funcționarilor publici precum şi Instituţiei 

Prefectului Judeţul Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative. 

 

Iniţiator, 

                                                                   Primar, 

Ioan  Secrieru  


